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Κάπως έτσι, το Les Connaisseurs εξελίχθηκε σ’ ένα
χώρο όπου σήμερα μπορεί κανείς να βρει μια εκλεκτή
συλλογή από κρασιά της Βουργουνδίας και του Μπορντό, τα περίφημα κονιάκ Menuet από την περιοχή της
Grande Champagne του Cognac, τα φίνα αποστάγματα Eau de Vie, Calvados και Armagnac, την αγαπημένη σαμπάνια του Τσόρτσιλ Champagne Pol Roger, τις
χειροποίητες γαλλικές σοκολάτες και πραλίνες Mazet
de Montargis καθώς επίσης τα ζυμαρικά, τα ρύζια, τις
σάλτσες και το Prosecco του Cipriani, του φημισμένου
Harry’s Bar της Βενετίας. Και όλα αυτά τοποθετούνται
μέσα σε πρωτότυπα αξεσουάρ και διακοσμητικά, που
αντικαθιστούν τα κοινά καλάθια, και μετατρέπονται σε
πρωτότυπα δώρα. «Τα επιλέγουμε όλα προσωπικά, σαν
να επρόκειτο για δώρα που θα κάναμε εμείς σε δικούς
μας ανθρώπους», εξηγεί η Κάλλια Πατρώνη. «Και γι’ αυτό δεν θελήσαμε ποτέ να επεκταθούμε σε franchise. Είμαστε τελειομανείς και θέλουμε ο πελάτης να έχει την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, την οποία μπορούμε να
του προσφέρουμε μόνο εφόσον έχουμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο της δουλειάς».
Τους ζητώ να μου προτείνουν από ένα δώρο, έναν
γευστικό συνδυασμό που να τις αντιπροσωπεύει. Η
Κάλλια επιλέγει το απόσταγμα Eau de Vie Mirabelle de
Lorraine του οίκου Baron de Braux, που παρασκευάζεται από ένα μικρό κίτρινο δαμάσκηνο της Λωραίνης με
έντονη γεύση και άρωμα, και τις πραλίνες καβουρντισμένου και καραμελωμένου αμυγδάλου Mazet. «Αλλάζει ωραία τη γεύση μετά το φαγητό και είναι εξαιρετικό
χωνευτικό», λέει. Η Χάρη Παπαϊωάννου προτείνει το
τσάι Thé des Légendes, ένα μεθυστικό μείγμα πράσινου τσαγιού με αρώματα εσπεριδοειδών, και τα μπισκότα Sablés Sakura, αρωματισμένα με τσάι και λουλούδια
κερασιάς. Η Λιάνα Πατρώνη συνθέτει «ένα ασυνήθιστο γκουρμέ καλάθι», με ζυμαρικά και ρύζια του οίκου
Cipriani, αποξηραμένα μανιτάρια, φουα-γκρά, κονφί
από φρούτα, γαλλικά ξίδια από κρασί ή σαμπάνια, μουστάρδα. «Είναι ένα δώρο που μου αρέσει να προσφέρω
αλλά και να μου το προσφέρουν. Οπως εξάλλου και καθένα ξεχωριστά από τα προϊόντα που απαρτίζουν την
γκάμα του Les Connaisseurs όλα αυτά τα χρόνια…»

H Χάρη Παπαϊωάννου
και οι κόρες της, Λιάνα και Κάλλια
Πατρώνη, μας ξεναγούν
στο ξεχωριστό κατάστημά τους.

Η ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΡΕΣ:
Η Κάλλια, η Λιάνα και η Χάρη έχουν
μοιρασμένες αρμοδιότητες, αλλά
αλληλοσυμπληρώνονται.
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Δεν είναι μία ακόμη «μπουτίκ κρασιών» για εκλεπτυσμένα γούστα ούτε ένα deli υψηλής αισθητικής στο
κέντρο της πόλης. Στην οδό Χάρητος, στο Κολωνάκι,
εδώ και 22 χρόνια, το κατάστημα Les Connaisseurs μυεί τους πιστούς πελάτες του σε φίνες αλμυρές και γλυκές
γεύσεις, εξαιρετικά κρασιά και σαμπάνιες, σπάνια τσάγια και μοναδικής ποιότητας κονιάκ, ενώ αναλαμβάνει
να σκεφτεί για λογαριασμό τους δώρα με στυλ και άποψη. Οι φίλοι του λένε ότι χρωστά την επιτυχία του στο
άρωμα γυναίκας που αποπνέει. Οποιος έχει χαζέψει την
προθήκη του έστω και μία φορά ξέρει πως έχουν δίκιο.
Μαμά και κόρες, δηλαδή η Χάρη Παπαϊωάννου μαζί με
τη Λιάνα και την Κάλλια Πατρώνη, ενώνουν τις δυνάμεις τους και βάζουν την προσωπική τους σφραγίδα σε
μια ιδιαίτερη κάβα.
Η αρχή έγινε στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όταν
η Χάρη Παπαϊωάννου μαζί με τον σύζυγό της Μενέλαο αποφάσισαν να φέρουν στην Αθήνα την κοσμοπολίτικη αύρα των ταξιδιών τους. «Δεν υπήρχε ένα
μαγαζί που να έχει όλα αυτά τα μοναδικά προϊόντα
που βρίσκαμε στο εξωτερικό και είπαμε να φτιάξουμε
εμείς ένα», εξηγεί. «Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ έλεγε: “Δεν
είμαι απαιτητικός, απλώς θέλω πάντα το καλύτερο”.
Πριν καταλήξουμε, λοιπόν, κάναμε μεγάλη έρευνα,
αναζητώντας σταθερά μικρούς παραγωγούς, τους κο-

ρυφαίους στο είδος τους, τους οποίους επισκεπτόμασταν στη συνέχεια για να έχουμε ιδία άποψη και να
τη μεταφέρουμε στους πελάτες μας».
Και ενώ αρχικά η «ομάδα εργασίας» αποτελούνταν
από τη μαμά και τη μικρότερη κόρη, τη Λιάνα, το 1996
στο δυναμικό του Les Connaisseurs προστέθηκε και
η μεγαλύτερη, η Κάλλια. Αλληλοσυμπληρώνοντας η
μία την άλλη, μοίρασαν τις αρμοδιότητες και καθεμιά
ανέλαβε το πόστο της: η Χάρη Παπαϊωάννου πηγαίνει
στις εκθέσεις και είναι υπεύθυνη για τη διακόσμηση
του καταστήματος και τους συνδυασμούς των προϊόντων στους καταλόγους. Η Λιάνα Πατρώνη έχει αναλάβει τα οικονομικά και το συντονισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ η Κάλλια φροντίζει για
την επαφή με τους ξένους οίκους, την επικοινωνία με
τον Τύπο καθώς και τη διαχείριση του site, όπου πρόσφατα προστέθηκε και ηλεκτρονικό κατάστημα.

Les Connaisseurs
Χάρητος 23, Κολωνάκι,
τηλ.: 210-72.39.195,
www.lesconnnaisseurs.gr
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